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LINNA PÄEV ON KÕIGI PIDUPÄEV

Ajaloo vaatevinklist pole Maardu
ajaarvamisest möödunud 34 aastat
kuigi pikk aeg. Ent isegi linna algusaegadesse ulatuvaid kroonikaid
lugemata annavad need töövõitude
a loometegevusega täidetud kolm
ja pisut enam aastakümmet igale
maardulasele kaaluka põhjuse alati
oodata, valmistuda ja tähistada järjekordset linna aastapäeva.

18. juulil valitses Maardus taas pidulik atmosfäär.
Mõni aeg tagasi sündis linnas kaunis komme istutada Maardu sõpruslinnadele pühendatud alleel
neist ühe auks noor puu. Tänavu
istutati puu Hiinas asuva Changchuni linna auks. Istutamisest võtsid
osa linna juhtkonna ja avalikkuse
esindajad ning külalised.
Peo tipphetkeks kujunes Vabaajakeskuses toimunud üritus, kuhu
olid kutsutud Maardu tuntuimad,
austatuimad ja lugupeetuimad elanikud, kes on paljude aastate jooksul
andnud suure isikliku panuse linna
arengusse. Need olid Maardu aukodanikud, volikogu liikmed, õpetajad, kasvatajad, ettevõtete ja asutuste juhid ja töötajad, kes kõik oma
tööga aitavad kaasa linna arengule
ja õitsengule. Samuti olid kutsutud
ja võtsid üritusest osa Venemaa ja
Valgevene saatkondade esindajad
ning külalised Eestimaa eri paigust.
Tavapäraselt tervitas kohalolijaid
Maardu juhtkond. Väikese kõne
meie linna ajaloost, tänapäevast ja
arenguväljavaadetest pidas Maardu
linnavolikogu esimees Georgi Bõstrov. Seejärel õnnitles kokkutulnuid

linnapea Nikolai Vojeikin, kes andis
üle tänukirjad ja lilled grupile linlastele. Oma sõnavõtus kutsus linnapea maardulasi üles mitte ainult
teineteist austama ja panustama
linna arendamisse, vaid ka kaasa
tundma maailmas toimuvatele traagilistele sündmustele. «Me peame
meeles pidama, et elame väikesel
planeedil Maa. Globaliseerumise
ajastul sõltume rohkem kui iial varem üksteisest, samuti kõigest, mis
toimub maakera eri paigus. Seepärast leinab maailm Ukrainas katastroofi sattunud Malaisia reisilennuki
ohvreid. Meie ühise leina märgiks
teen ettepaneku austada leinaminutiga koletus tragöödias hukkunud
289 tsiviilisikut,“ ütles linnapea.
Linna päeva üritusest osavõtjad
austasid tragöödia ohvreid püsti
seistes leinaminutiga.
Seejärel näitas Linna päeva pidustuste raames oma kunsti noor viiulivirtuoos Mark Reinski, kelle vanemad elasid pikka aega Maardus.
Poiss ise sündis juba Inglismaal.
12-aastane muusik õpib Inglismaal
prestiižikas muusikakoolis, mille patrooniks on prints Charles.
Mark on Marlow festivalikonkursi
laureaat, kahe kuldmedali omanik.
Maardulased tänasid noort talenti
tormilise aplausiga.
Mark Reinski mängis ka puu istutamisel Sõpruse alleele, esitades endaloodud pala.
Pidu lõppes mitmekesise kultuurikavaga. Maardu elanike ja külaliste
jaoks oli korraldatud vabaõhukontsert, kus esinesid tuntud ja armas-
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tatud artistid: Marju Länik ja Peterburi laulja Afina.
Lastele olid avatud traditsioonilised meelelahutused.
Eelmiste aastatega sarnaselt kujunes lõppenud Linna
päev pidupäevaks kõigile linlastele – nii suurtele kui
väikestele. Sarnaste pidustuste väärtus seisneb selles,
et need tugevdavad linlaste ajaloomälu ja soodustavad
kodanikuühtsust, kujundades meis õigustatud uhkustunnet oma armastatud Maardu üle.
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Meie Maardu – ajalugu ja tänapäev
Töölisasulast kaasaegseks linnaks
Maardu kujunemine linnaks algas möödunud sajandi 20-30-ndatel aastatel ühes
tööstusliku tootmise algusega. Mereäärses
Ülgase külakeses oli mõned aastad varem
avastatud rikkalik fosforiidi leiukoht. Üsna
pea algas fosforiidi tööstuslik kaevandamine: kaevati proovipuuraugud, võeti proovid, rajati esimene kaevandus ning 1925.
aastal ehitati esimene rikastusvabrik. Kaevandatud fosforiit purustati, rikastati ning
veeti hobustega sadamasse, Koljuotsa neemele spetsiaalselt rajatud kai äärde. Sealt
rändas fosforiit pargastel edasi Saksamaale
ja Rootsi, kus seda ka töödeldi. 1938. aastal põles rikastusvabrik maha, kuid varsti
ehitas aktsiaselts Eesti Fosforiit Kroodis
uue tehase. Ühes tehasega sündis Maardu
töölisasula, mis pani aluse tulevasele samanimelisele linnale.
Teise maailmasõja ajal oli fosforiidimaardla
alal Saksa koonduslaager, kus töötasid nõukogude sõjavangid. Strateegilisest toormest
huvitatud sakslased laiendasid tehast ja juurutasid uue fosforiiditootmise. Kui Nõukogude armee juba Eestile lähenes, sai tehas
taganevate sakslaste poolt mineeritud, kuid
tänu vangide ennastohverdavale tegevusele
suudeti õhkimine ära hoida. Hiljem loodi
ettevõtte territooriumil memoriaal sõja ajal
koonduslaagris hukkunute mälestuseks.
Ajaloolises mõttes kõige olulisem etapp
linna arengu mõttes oli üle 50 aasta kestnud nõukogude periood. See poole sajandi
pikkune ajajärk oli Maardu jaoks tormiline
ja raske, sel ajal kujunes Maardu tööstuslinnaks.
Nõukogude võimu ajal ehitati varem suhteliselt väike tehas suuremaks, tootmist

laiendati märkimisväärselt. Fosforiiti hakati kaevandama karjäärimeetodil. 1950-ndate aastate lõpuks oli endisaegse tehase asemele kerkinud hiiglaslik keemiakombinaat
Eesti Fosforiit. Oma aja kõige moodsama
tehnikaga varustatud suurettevõte kaevandas miljoneid tonne fosforiiti ja andis
viisteist nimetust toodangut. Peale väetiste,
lihtsa superfosfaadi ja fosforiidijahu tootis
tehas väetisena veelgi efektiivsemat granuleeritud superfosfaati, samuti väävelhapet.
Hiljem hakati tootma aktiveeritud sütt tuumaallveelaevade õhupuhastusseadmetele,
ajapikku lisandus teisigi keemiatööstuste
tooteid.
Tervistkahjustavale tööle kombinaati suunati inimesi kogu Nõukogude Liidust, seepärast kasvas linna elanike arv kiiresti, koos
elanikkonnaga aga kasvas ka linn ja arenes
infrastruktuur. Linna ehitati uus raudtee,
haigla, lasteaed ja kauplused.
Paraku ei olnud kõik nii roosiline. Ja jooksul tekkisid disproportsioonid tootmise
ja tsiviilehituse kasvutempo vahel. Plaanitäitmise tuhinas investeeriti peamiselt
tootmisseadmetesse, samal ajal jäid keskkonnakaitse ja terviseohutus teenimatult
tahaplaanile. Märkimisväärset parandamist
nõudsid töötingimused, töökaitse oli aga
kahjuks üsna madalal tasemel. Väetisekonveierite ehitus jättis soovida ja väävelhappetsehhi tolmufiltrid ummistusid sageli.
Olen midagi selles tsehhis töötanud. Ummistuste tõttu olid enamik tootmistöötajaid
tihti haiged, palju pikka aega töötanud põdesid kutsehaigusi. Palju kahjulikke aineid
sattus atmosfääri. Fosfaatide punase värvuse tõttu ristis rahvas Muuga lahte suubuva

jõekese Punaseks jõeks. Ka lahes oli vesi
punakat värvi. Kala hukkus, taimed muteerusid. Kõik see kestis niikaua kuni üleliidulise eelarve rahadega ehitati Muuga sadam.
See tegi keskkonna saastamisele lõpu.
1990-ndate aastate algul oli kombinaadi
saatus küsimärgi all – keskkonnakaitsesse
ja ettevõtte moderniseerimisse oleks vaja
olnud investeerida suuri summasid. Selle
asemel otsustati kombinaat lihtsalt sulgeda.
Kombinaadi sulgemise tagajärjel kaotas töö
2600 inimest. See tõi kaasa ohtralt sotsiaalprobleeme, millega tuli hiljem aastaid vaeva näha.
Ometi osutus keemiakombinaat tõeliselt
linna moodustavaks teguriks ja andis õuke
tormilisele tsiviilehitusele. Maardu hakkas
samm-sammult omandama kaasaegse linna palet ja arenema selliseks nagu me teda
praegu näeme.

MAARDU ON MU SAATUS
Valmistasime ette suurt intervjuud linnavolikogu esimehe Georgi Bõstroviga, kus tahtsime
kõnelda Maardu 34. aastapäevast. Saime kokku Vabaajakeskuse lähedal hubases parginurgas ja tegime küsimustega algust. Ent pruukis
jutuajamise teemat vaid mainida, kui Georgi
Bõstrov poolelt sõnalt „põlema läks“, ja meil ei
jäänud muud üle kui kuulata ja üles tähendada nö intervjueeritava monoloogi. Bõstrov kõ-

neles nii hingestatult, et jäi mulje nagu oleks ta
selle kõne varem ette valmistanud, näiteks suurele auditooriumile ettekandmiseks. Pärast ta
selgitas meile, et rääkida Maardust tähendab
tema jaoks sama, mis kõnelda lähedasest ja
kallist inimesest, keda oled kaua ja kogu südamest armastanud. «Sest kuidas teisiti – Maardu on mu saatus!“ hüüatas Bõstrov lõpetuseks.
Avaldame Georgi Bõstrovi mõtisklused lühendamata kujul, eeldades, et lugejatele pakub
huvi inimese arvamus, kes on peaaegu 50 aastat pühendunult teeninud Maardu linna, mis
on saanud kodulinnaks tuhandetele eri rahvusest ja vanusest inimestele.
34 aastat on esmapilgul tühine number ja linna
jaoks pole see ka jumal teab mis pikk aeg. Kõigi
tunnuste järgi on Maardu veel väga noor linn.
Aga heitkem pilk minevikku, kuid mitte neisse aegadesse, millest kirjutavad vanad kroonikad, vaid käegakatsutavasse minevikku, mida
mõõdetakse just viimase kolmekümne aastaga.
Vaadakem tagasi ja võrrelgem, sest tõde selgub
võrdlustes.
Mis meil oli? Hiiglaslik keemiakombinaat, üks
asfalteerimata tänav, barakkide rida, väike külapood, tilluke polikliinik, vana bussilogu, mis
käis kaks korda päevas Tallinna vahet. Ümberringi, niipalju kui silm ulatab nägema – tolm,
pori, ehitusprahi kuhjad ja alaline punane suitsulont Eesti Fosforiidi korstendest. Sündiva

linnakese esimesed elanikud: eri rahvusest inimesed, tulnud ja suunatud siia kunagise Nõukogude Liidu kõigist vabariikidest – mõned
vabatahtlikult, teised kohtuorganite „saatekirjaga“. Siis oli vaja alles liita need inimesed, kes
on nõus siia töölisasulasse jääma, et üheskoos
hakata ehitama linna, kus igaüks leiab endale
koha ja kus inimestel tekib soov pikemaks ajaks
kanda kinnitada, anda elu uutele põlvkondadele
– noore linna tulevastele põliselanikele.
Lihtne see polnud, vahel tegi koguni üsna palju
haiget. Paljud siiatulnud mõnda aega töötasid
ja sõitsid minema. Teised jäid pikemaks ajaks,
kuid lõpuks lahkusid ikka. Ainult kõige visamad (keda me nüüd põlisasukateks nimetame),
jäid paigale ja moodustasid selle elanikkonna
tuumiku, kes igapäevase tööga tegid Maardu
linnast selle, mida me nüüd näeme. Paljud neist
elavad praegugi meie seas.
Tollal oli aga kõik teisiti: raske ja ohtlik töö tervistkahjustavas tootmises, elementaarse infrastruktuuri, kõige lihtsamate tingimuste puudumine normaalseks eluks, mil häired soojus- ja
veevarustuses olid tavalised, mil argiste tarbimisvajaduste ja kultuurivajaduste rahuldamiseks tuli sõita pealinna. Tollase elanikkonna kirju koosseis ei soodustanud rahuliku ja turvalise
keskkonna loomist. Oli aegu, mil kuritegevus
vohas, ülejäänud Eestis tavatseti Maardut võrrelda 30ndate Chicagoga. Need ei olnud tühjad
jutud ega keelepeks. Tõesti, tuli ette koletislikke juhtumeid, mil soojatrasside kaevudest või
pärast hangede sulamist leiti tapetud inimeste
jäänuseid.
Ma ei tahaks pilti väga mustalt maalida, jutus-

tan seda vaid selleks, et tulla juba tänase päeva
juurde ja et iga objektiivselt mõtlev linnaelanik
saaks järele mõelda nende ulatuslike muutuste
üle, mis on toimunud ajaloo seisukohast tühise ajaga. Eriti tahaks jõuda nende teadvusse,
kes pidevalt virisevad ja kaebavad lahendamata
probleemide üle, samuti nendeni, kes kadestusväärse järjekindlusega pilluvad etteheidete ja
kriitika nooli linnavõimude aadressil. Uskuge
mind, küsimus ei ole mitte kriitikas endas, sest
see on demokraatlikus ühiskonnas loomulik,
vaid selles, milles nimelt süüdistatakse ja kuidas
süüdistusi esitatakse.
Võtame näiteks selle, et istume Teiega praegu
Vabaajakeskuse juures. Seljataha jääb kaunilt
pügatud põõsastega ääristatud allee, silme ees
vuliseb lustakas purskkaev, mida raamistab dolomiidist serv, ja kõikjal on värvirõõmsad lillepeenrad. Sarnaseid silmailu pakkuvaid kohti
on meie linnas veel ja mitte vähe. Purskkaevu
juures mängib hetkel suur hulk Maardu lapsi,
kahel pingil soojendavad end päikese käes pensionärid ja nooremad jalutavad lihtsalt pargis
ja vestlevad sundimatult. Seda vaadates imestan jätkuvalt nende kriitikute üle, kes heidavad
Bõstrovile järjekindlalt ette tema ilumeelt – lilli, niidetud muruplatse, hooldatud parke, laste
mänguplatse ja spordiväljakuid ning kõike seda,
mis muudab meie elu esteetiliselt mõtestatuks,
loob erilise heaolu ja hingerahu õhkkonna. Mul
tuleb meelde üks hetk linna elust. Otsustasime esmakordselt istutada lilli ja külvata muru.
Kommunaalteenistuse töötajad istutasid hilja
õhtul maja üle 300 lille, aga hommikul avastasid, et keegi on neist nagu teehöövliga üle käi-
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nud, suurema osa noortest taimekestest maha
tallanud, ja teise juurtega välja kiskunud ja siinsamas laiali loopinud. Minult küsiti: mida nüüd
teha? Ja mina vastasin kindlalt: istutada uued
lilled ja teha seda niikaua, kuni isegi vandaalid
mõistavad, et seda ilu luuakse muuhulgas ka
nende jaoks.
Läks pisut aega ja elu näitas, et need jõupingutused õigustasid end. Sedasorti juhtumeid
jäi aina vähemaks ja elavaid lilli on linnas aina
rohkem, juba nimetatakse Maardut lillede linnaks.
Teine näide. Mulle on korduvalt püütud sisendada, et linnavalitsus jaotab eelarvevahendeid
valesti, et palju kasulikum oleks kulutada raha
heakorrastamise asemel sotsiaaltoetusteks ja
väljamakseteks. Aasi jõudis selleni, et meile
tehti ettepanek reservfond linna
abivajajatele laiali jagada. Mida
see praktikas tähendab? See tähendab, et kõigi linlaste vajaduste rahuldamiseks kutsutud
– sotsiaal- ja kultuuriobjektide
ehituseks, rekonstrueerimiseks
või soetamiseks ettenähtud raha
oleks kulutatud 1500-2000 inimese peale, kellest igaüks saaks
100-150 eurot. Arusaadavalt ei lahenda see summa kellegi rahamuresid, heal juhul kulub see võlgade
maksmiseks. Samal ajal tuleb aga
linnal unustada uue kunstkatte ja
mugavate tribüünidega staadion,
kaasaegne Vabaajakeskus ja veel palju muud,
mille järele maardulased juba ammu vajadust
tunnevad, või lükata need projektid kaugesse
tulevikku. Usun, et isegi linna juhtimises võhikule on arusaadav nagu mullegi, kumb otsus on
õigem. Asi pole ju selles, et ma ei taha suurte

rahade taga märgata konkreetse inimese elu,
vaid selles, et iga linnajuht on algselt kohustatud seadma kõige ette linna arengukava elluviimise. Nii oligi see üle 25 aasta, mil maardulased
usaldasid mulle hoolt kanda linna arengu eest,
selle eest, et siin kujuneks inimsõbralik elukeskkond, kus sooviks elada nii praegune kui
tulevane linlaste põlvkond.
Vestlusse astub staažikas maardulane, kohaliku veteranide ühenduse esimees Vladimir
Zaitsev.
Mul pole õigust rääkida kõigi maardulaste nimel, aga enda ja paljude eakate nimel tahan
väljendada tunnustust linna juhtkonnale ja
Georgi Bõstrovile, muuhulgas jõupingutuste
ja järjekindluse eest kõigis linna puudutavates

küsimustes. See ei ole ainult linlaste tunnustus,
vaid seda hinnatakse kõrgelt ka riiklikul tasandil. Mäletan, et mõned aastad tagasi sai Maardu linn aunimetuse – riigi kõige hoolitsetum
linn – see kõneleb iseenda eest. Ainult pime ei
näeks, kuidas meie Maardu iga aastaga kauni-

maks muutub, kuidas
kerkivad uued kaubanduskeskused, sünnivad
puhkealad, luuakse tingimusi tervisespordi ja
spordiga tegelemiseks,
hiljuti avati isegi kultuurikeskus. Aga meie
teed? Tuletagem meelde, missuguses seisus
need olid nii näiteks 20
aasta eest ja millised
praegu? Või kilomeetrite pikkused jalgrattateed, liiklussõlmed ja
viaduktid…, kas tõesti
tekkis see kõik üleöö nagu Aladdini imelambist? Muidugi mitte. Kõigi nende
objektide taga on kümnete pädevate inimeste igapäevane pingeline
töö linna probleemide lahendamisel. Nende tagasihoidlikud nimed
ei kõla just sageli meedias, nad ei
kipu intervjuusid andma ega oma
saavutusi kiitma, sest nende jaoks
on see loov töö normaalne ja harjumuspärane. Kujutasin kord endale ette, et Bõstrov ja tema meeskond viiakse järsku üle mõnda
teise regiooni. Teate, ma ei kahtle
minutitki selles, et Maardu haldusjuhtide kollektiiv tuleks toime
kui tahes raske ülesandega ja mis
tahes tingimustes. Sest sellel kollektiivil on tohutud kogemused töö korraldamisel ja linna
majandamise seaduspärasuste tundmine. Meie
– kpohalikud veteranid – tahame samuti olla
kodulinnale kasulikud. Muuhulgas kavatseme
koostöös Noortekeskusega (juhataja – voliko-

gu liige Jevgeni Golovatš) lähemal ajal organiseerida Maardus vabatahtlike liikumist, millest
osavõtjad võtaksid šefluse eakate ja puuetega
inimeste üle. Meie ülesanne on selles, et linna
kõige suuremad abivajajad tunneksid reaalselt, et neid pannakse tähele, neist hoolitakse,
neid toetatakse. Miks ei võiks endale rakendust
leida ka teised kodanikeühendused – et Maardu arengut veelgi kiirendada… Usun, et meie
ühiskondlikel aktivistidel tasuks seda kaaluda.
Vestluse lõppedes astusid meie pingi juurde
keskealine naine ja 16-18-aastane noormees
(ilmselt ema ja poeg).
Naine tundis huvi, kas on tõsi, et tema ees on
Georgi Bõstrov. Saanud jaatava vastuse, ütles
naine, et elab Maardus juba poolteist aastat ja
on õnnelik, et sidus enda ja oma laste elu just
selle linnaga. Tänades kauni ja hoolitsetud linna eest ning soovides edu ja tervist, surusid nad
südamlikult volikogu esimehe kätt. Ja miskipärast oli kõigil meil järsku südames hea tunne...

juulikuu sündmused

Eesti laulu- ja tantsupidu on unustamatu sündmus
nii rahvuslikus kui rahvusvahelises mõõtmes
Meie laulu- ja tantsupidu on kohalikku koloriiti
tähistav suurüritus, tänu millele öeldakse eestlaste kohta sageli „laulev rahvas“. Laulupeo ajal tuleb
laulukaare alla korraga laulma üle 20 000 laulja ja
muusiku ning nende auditoorium on umbes 100
000 inimest.
Laulupidu on oma lummava ainulaadsusega pälvinud koha UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirjas.
Iga viie aasta tagant toimuv vabaõhufestival, millest
võtavad osa tuhanded rahvariietes lauljad ja tantsijad, sai alguse 1869. aastal, eesti rahvusliku ärkamise ajastul. Esimene laulupidu peeti Tartus (1869),
aga kasvav huvi ja populaarsus tähendasid, et pidu
vajab peatselt alalist paika. Alates 1928. aastast sai
festivali koduks Tallinna lauluvälja maalilisel Lasnamäe nõlval Tallinna lahe kaldal.
Tantsupeo traditsioon kujunes hiljem – algust tehti 1934. aastal. Nüüdseks on need kaks pidu vaid ühe terviku kaks poolt.
Tänapäeval peetakse Lauluväljakul eraldi noorte laulu- ja
tantsupidu.
2007. aastal toimus siin maailma esimene punklaulufestival,
2010. aastal aga ainulaadne digitaalne laulupidu.
Tänavune laulupidu oli arvult kahekümne kuues, tantsupidu
üheksateistkümnes. Peo üldpealkirjaks oli „AJA PUUDUTUS.
PUUDUTUSE AEG”. Peole eelnes kõiki omavalitsuste kooride
ja esindajate hiiglaslik rongkäik pikkusega enam kui viis kilomeetrit – Vabaduse väljakult Lauluväljakuni.

Rongkäigus sammus ka Maardu delegatsioon eesotsas abilinnapea Valev Kaldiga. Delegatsiooni koosseisu kuulusid
veel linna arengu- ja kommunaalmajanduse osakonna asejuhataja Silvia Riige, Maardu sportlased, Kallavere keskkooli mudilaskoor (koorijuht Viive Loov), Maardu gümnaasiumi lastekoor (koorijuhid Margarita Beljajeva ja Darja
Selivanova).
Meie lapsed kandsid erilise uhkusega Maardu lippusid ja
oma koolide sümboolikat. Väikeste lipukestega tervitasid
nad rongkäigu liikumistee ääres seisvaid inimesi. Kõrgel
lehviv Maardu linna lipp köitis ka pealtvaatajaid. Tervitushüüdeid Maardule kostis nii eesti kui vene keeles.

Pidu ise toimus traditsiooniliselt kõrgel tasemel ja hoogsalt.
Lauluväljakul kuulajatest puudust ei olnud ja 20 000 rahvariietes laulja esinemine haaras neid ühtemoodi.
Korraldajate andmetel valgustas grandioosset sündmust üle
saja kohaliku ja välismaa ajakirjaniku. Üks autor märgib, et
koorid tervitasid heliloojaid ja dirigente nagu rokitähti, ning
järeldab lõpetuseks, et globaliseerumise ajastul on laulupidu
see, mis ühendab erinevaid põlvkondi.
Eriti meeldiv on tõdeda, et lõppenud pidu näitas: rahva traditsioonidel ei ole piire, et need tugevdavad rahvastevahelist
usaldust ning kaotavad rahvuslikke barjääre ja vastuolusid.
Soovigem meie laulu- ja tantsupeole jätkuvat edu ja uusi saavutusi kultuuripositsioonide vallutamisel!
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linnavalitsuses ja linnavolikogus

LINNAVOLIKOGU UUDISED
Linnavolikogu korraline istung toimus 17. juunil 2014.
Istungi päevakorras oli kuus küsimust.
Linnavolikogu istungit kommenteerib volikogu esimehe
asetäitja Leo Repponen.
Peaküsimuseks kujunes Maardu koolivõrgu reorganiseerimine riigis toimuva gümnaasiumi- ja põhikooli reformi
raames.
Linnavalitsus viis koos koolidirektorite, pedagoogide ja lapsevanemate ühenduste ning hoolekogudega läbi põhjaliku
ettevalmistustöö. Volikogu istungil toimus aktiivne arvamustevahetus, mille käius said sõna kõik koolide direktorid
ja juhtivad haridusala spetsialistid. Sõna võtsid samuti linnavolikogu esimees Georgi Bõstrov, linnapea Nikolai Vojeikin,
abilinnapea Valev Kald ning linnavolikogu liige ja komisjoni esimees Erika Tiganik. Konstruktiivne ja aktiivne dialoog
lõppes otsusega, mille põhipunktid on järgmised:
1. Uuel õppeaastal jätkavad tegevust kõik kolm Maardu haridusasutust (Maardu gümnaasium, Kallavere
keskkool ja Maardu põhikool).
2. Linnavalitsusele tehakse ülesandeks koostöös koolijuhtidega ette valmistada ja läbi viia üldhariduslikud
seminarid, tutvustavad kampaaniad ja teised üritused, sealhulgas linna meediavahendeid kasutades,
teavitades elanikkonda hariduse reformist ja arengusuundadest Maardus.
3. Koolide direktoritele tehti ettepanek hiljemalt k.a.
15. septembriks esitada üksikasjalik tegevuskava põhikooli lõpetajate haridustee jätkamise korraldami-

UNISTUS ON ESIMENE SAMM
TULEVIKU POOLE
Nikolai Vojeikin,
Maardu linnapea
Täna tahaksin jagada lugejatega oma mõtteid meie linna tulevikust.
Mingil määral jääb see jutt tavapäraste teemade ringist väljapoole, sest
soovin rääkida tulevikku suunatud mõtetest. Seda võib nimetada katseks unistada koos teiega, kujutada Maardut ette sellisena, missugune
ta võiks olla lähemas perspektiivis – veelgi kaasaegsem ja mugavam.
Dünaamiliselt areneva linna üheks tunnuseks on pikaajalise linnaehituskava olemasolu. Ka meil on selline kava olemas. Selle järgi me
elame ja töötame, viies samm-sammult ellu projekte omavalitsuse
elutegevuse erinevates valdkondades. Jäänud on väike samm: koostada linna arengukava, millesse kirjutatakse sisse huvitavad, originaalsed ja vajalikud arhitektuurilahendused. Selline projekt algab
maketist, milles tulevased ja olemasolevad administratiiv-, elu- ja
mitteeluhooned ja rajatised moodustavad orgaanilise linnaehitusliku terviku. Pruugib heita sellele maketile üksainus pilk ja võibki
näha Maardut kogu ilus – sellisena nagu ta hakkab välja nägema viie,
kümne või kahekümne aasta pärast.
Tallinna noored arhitektid lubasid esitada meile sellise maketi või
isegi mitu maketti üsna peatselt. Meil seisab ees üheskoos valida parim variant ehk just selline linn, milles me soovime elada. Edasi jääb

seks teistes Maardu õppeasutustes.
4. Maardu gümnaasiumil ja Kallavere keskkoolil alustada 1. septembrist 2014 ühist õppetööd gümnaasiumiklassides.
5. Linnavalitsusel koostöös koolide direktoritega luua
tulevaste lõpetajate kutsesuunitluse ja -ettevalmistamise süsteem nõutavamatel erialadel, eesmärgiks
noorte töölerakendamine Maardus tegutsevates ettevõtetes.
Järgmise päevakorrapunkti raames kinnitas volikogu Maardu linna territooriumil ülelinnaliste ürituste läbiviimise
korra, mille esitas linnavalitsuse sekretär Tiia-Ann Kaldma.
Nimetatud dokument sisaldab ühtseid nõudeid massürituste
korraldamiseks linna territooriumil, samuti ürituste ajal avaliku korra, tuleohutuse ja puhtuse hoidmise kohustustega seotud nõuded. Ürituste läbiviimise kord sätestab etteteatamise
vormi ja piiritleb küsimusteringi, mis vajavad läbitöötamist
ja linnavalitsusele kinnitamiseks esitamist hiljemalt 14 päeva
enne oletatavat ürituse kuupäeva (transpordi liiklusskeem ja
tänavate ajutine sulgemine liiklusele, müügipunktide asukoht
ja kauba sortiment, kooskõlastus politseiga turvalisuse ja avaliku korra hoidmise kohta, ürituse eest vastutav isik ja tema
kontaktandmed).
Kavandatav üritus võib toimuda üksnes pärast linnavalitsuse
vastava korralduse vastuvõtmist.
Järgnevalt kinnitas volikogu uue hinnakujunduse põhimõtted linna ajutises tänavakaubanduses. See puudutab
kuni 12 ruutmeetrise pindalaga ja ühe- kuni kahepäevase
vaid unistuse teokstegemine – planeerimine ja ehitamine ning uue
Maardu kujundamine.
Unistusi on ka märksa realistlikumaid, mille piirjooned on üsna
selgesti aimatavad, sest nende elluviimine on juba linnavõimude ja
juhtkonna tegevuse päevakorda lülitatud.
Realistike unistuste objektideks on näiteks Muuga kandis Põlvkondade maja ehitamine ja linnastaadioni ehituse lõpuleviimine. Viimase puhul ei mõtle ma üksnes tribüünide püstitamist, vaid ka abiruumide väljaehitamist – koos riietusruumidega sportlastele ja treenerite tubadega ning spordiväljaku valgustuse monteerimine. Kaugemas
perspektiivis on aga täiesti võimalik vaatemängulise mooduli rajamine ja linna Kultuuripalee ehitamine.
Mis puutub kõige lähemat tulevikku, siis siinkohal ei ole jutt enam
unistustest, vaid täiesti selgetest tegevuskavadest. Nende tegevuskavade hulka kuulub linna haridussüsteemi optimeerimine. Sellekohased otsused on linnavolikogus juba vastu võetud ja paljud neist realiseeruvad juba õppeaasta alguseks, teiste tähtaeg on 2014. aasta lõpp.
Olulisi nihkeid paremuse poole ootame ka maardulaste transpordialase teeninduse korrastamisest ja ratsionaliseerimisest. Täiskäigul
töötatakse välja meetmeid ja tegevusi, mille eesmärk on parandada
linlaste informeeritust ja välja kujundada ülelinnaline reklaamipoliitika. Mõlemad on suunatud eelkõige eesrindlike ja kaasaegsete
tehnoloogiate juurutamisele, mis võimaldab korraldada meie linna
elanike ennetavat informeerimist eelolevatest kultuuri-, spordi- ja
muudest olulisematest ja aktuaalsematest sündmustest. Juba täna
võib Maardu sissesõidul näha uut suurt helendavat reklaamtahvlit
— see on esimene kõigist reklaami- ja infokandjatest, mis on kavas

Kallid juubilarid!
Maardu Linnavolikogu ja Maardu Linnavalitsus õnnitlevad Teid
südamlikult juubelisünnipäeva puhul ja soovivad Teile kõige paremat:
tugevat tervist, õnne, heaolu ja pikka iga!
Georgi Bõstrov 					
Linnavolikogu esimees				

Nikolai Vojeikin
Maardu linnapea

kauplemisajaga müügipunkte.
Selliste müügipunktide korraldamise eest võetav tasu kasvab. Täiendavalt tuleb hakata maksma autode parkimise eest
nende müügipunktide juures ja elektrienergia eest (valgustus,
küte, reklaam jmt).
Arutades järjekordset päevakorrapunkti, keeldus linnavolikogu rahuldamast Paelrohu tee 52 asuva krundi sihtotstarbe muutmist elamumaaks. Keeldumise põhjuseks sai
asjaolu, et nimetatud krunt asub parkmetsa alal, kus on lubatud vaid laste mänguväljakute ja vabaõhutervisekompleksi
rajamine.
Seoses volikogu liikme Vladimir Arhipovi määramisega
abilinnapeaks asus tema kohale linnavolikogus asendusliige Larissa Voitko.
Volikogu kinnitas oma esimehe ja Maardu linnapea puhkuste ajad.
Juulikuus lähevad volikogu liikmed suvepuhkusele ja sellega
seoses toimub järgmine istung 26. augustil.

püstitada linna eri osades ja milleks on valgustahvlid, liikuva kirjaga
valguskastid ja LED-ekraanid. Aktiivsete internetikasutajate jaoks
hakkavad linlaste meelispaikades tööle WiFi alad. Linnas parema
orienteerumise huvides paigaldatakse rahvarohketes kohtades ja
suurtel ristmikel silmatorkavad viidad, mis aitavad külalistel kergemini üles leida kohalikke vaatamisväärsusi ja kõige vajalikumaid
asutusi nagu õigeusu kirik, raamatukogu, Vabaajakeskus, Rahvamaja, Noortekeskus, Spordikeskus jmt.
Hästi järele mõeldes on mitmed neist mõtetest ja ideedest, millest
ma kõnelesin kui unistustest, juba praegu kas kavandamisel või koguni elluviimise lähedal. Loodan südamest, et ka teie, austatud lugejad, jääte endiselt meie kindlateks liitlasteks ja abilisteks meie linna
elu korraldamise kõigil etappidel – unistusest elluviimiseni.
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Maardulanna Ljubov Gretskaja sai 100-aastaseks
1. juulil sai tähistas oma 100. sünnipäeva Maardu elanik Ljubov Gretskaja. Juubilari käisid tema kodus õnnitlemas abilinnapea Vladimir Arhipov, linnavolikogu
aseesimees Leo Repponen, Maardu linavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tatjana Kisseljova ja kohaliku
veteranide ühenduse juht Vladimir Zaitsev.
Juubilarile öeldi palju sooje sõnu – sooviti tugevat tervist,
head enesetunnet ja rõõmsat meeleolu. Ljubov Gretskaja
on pälvinud paljude inimeste sügava austuse oma tööga ja
inimliku suhtumisega sõpradesse, sugulastesse ja kõigisse,

TEISTELE ELATUD ELU
Maardu õpetaja Nadežda Lvova – 90
Kõigil aegadel on isiksuse ja elatud inimelu ainsaks mõõdupuuks
olnud mitte elatud aastate arv (kuigi kõrge vanus on iseenesest
austust väärt), vaid jälg, mille jätab inimene teda ümbritsevate
inimeste mällu ja südametesse. Ja selles mõttes on Nadežda Lvova nii otseses kui ülekantud tähenduses suure algustähega isiksus.
Selles me veendusime, kui olime temal külas käinud ja vestelnud
Klavdia Brišiga, kes tunneb Lvovat palju aastakümneid.
...Meie korrespondent oli segaduses Nadežda Petrovna Lvova
kategoorilisest keeldumisest anda intervjuud, kõnelda diktofoni
ja lasta end ajalehe jaoks pildistada. Selgitus oli lihtne ja lakooniline: „90-aastasena olen juba teinud kõik, mida suutsin, öelnud
kõik, mida tahtsin, aga mu praegune elu ja tänane väljanägemine pole just see, mida peaks lugejaskonnale demonstreerima.“
Sellega vestlus sisuliselt lõppeski, ent siinkohal võtsid meie vestluskaaslased välja paki kirju, mis kirjutatud erineval ajal Nadežda Lvova tänulike õpilaste poolt, ning selgus, et just neisse
kirjadesse – kollektiivsetesse ja personaalsetesse – ongi kätketud
90-aastase Maardu õpetaja pikk elu. Neid kirju on väga palju,
neid on praktiliselt kõigist tema lendudest – alates 60-ndatest
kuni 80-ndateni.

kes teda ümbritsevad. Lõunasöögi ajal meenutati üksikuid
põnevaid ja tähelepanuväärseid episoode sünnipäevalapse
elust. Pidulikus õhkkonnas, lähemate sugulaste, sõprade ja
linna juhtkonna esindajate kitsas ringis süüdati küünlad
juubelitordil, mida kaunistas number 100.
100 aastat on austust, teenete tunnustamist ja üldist lugupidamist äratav iga. Maardu Panoraami toimetus õnnitleb Ljubov Gretskajat kõrge juubeli puhul ja soovib talle
õnne ja tervist edaspidiseks.

ja. Lemmikõpetajat meenutades kirjutab Ludmilla järgmist:
„Lõpetasin Maardu keskkooli ammu – siis, kui see oli linna ainuke kool, ent tänase päevani mäletan hellalt kodunduse tunde,
mida andis meie klassile Nadežda Petrovna. See, kuidas ta iga
tunni üles ehitas, kui põnevalt ja haaravalt selgitas uut teemat,
oli alati kuidagi lummav ja sisaldas saladust, mille meie – õpilased – pidime lahendama. Lvova ei olnud üksnes andekas pedagoog, vaid terviklik isiksus, ülimalt helde ja puhta hingega.
Just seepärast, kui me omandasime Nadežda Petrovnalt koka- ja
kondiitrikunsti, õmblemise, kudumise ja muu meisterdamise
saladusi ja nippe, saime ühtlasi ka elukooli, mis õpetaja Lvova
käe all toimus täiesti sundimatult, nagu möödaminnes, lihtsate
ja arusaadavate sõnadega.

Nadežda Petrovna ise oli meie jaoks alati hoolitsetuse ja vastutustunde etaloniks, ta paistis alati silma peene maitsekuse ja
mingi erilise elegantsi poolest, nii et meie, tüdrukud, nägime temas elavat eeskuju, püüdsime alati temale sarnaneda.
Palju aastaid on möödunud, kuid ma tean, et paljud tema vilistlased mäletavad teda ja on talle tänulikud nende tundide eest,
mis lisaks kasulikele oskuste õpetamisele andsid välja tõelise
täiskasvanud naise elu korraldamise kooli. Tänu temale omandasime hindamatuid kogemusi, mille vilju naudime tänaseni,
andes seda edasi oma lastele ja lastelastele.
Maardu elanikud, kes Nadežda Petrovnat tunnevad, märgivad
alati ära tema aktiivset eluhoiakut: alles hiljaaegu võis teda tihti
kohata kontsertidel ja näitustel, ülelinnalistel üritustel, jalgrattamatkadel. Ja kuigi aastad nõuavad lõivu, külastab ta seniajani
innukalt raamatukogu, loeb palju ja võtab lahkelt vastu külalisi.
Kõigi vilistlaste nimel, kel oli õnne õppida Nadežda Lvova
juures, aga neid on tuhandeid, õnnitlen Teid, Nadežda Petrovna, kogu südamest! Soovin Teile tugevat tervist, kustumatut reipust, hingerahu, heaolu ja pikka iga!“
Oma õnnitlused ja parimad soovid edastab sügava lugupidamisega Nadežda Petrovnale ka üks tema vanematest kolleegidest, endine kehalise kasvatuse õpetaja ja hiljem kauaaegne
Maardu linnavolikogu esimees, nüüdne aseesimees Leo Repponen ning tema isikus kogu Maardu linna juhtkond.
Maardu Panoraami toimetus ühineb meeleldi õnnitlustega ning
soovib austatud õpetajale pikka iga ning kõigi soovide täitumist!

Avaldame ühe neist kirjadest, mille kirjutas Ludmilla Maksimenko, praegune Maardu Linna Haldusbüroo raamatupida-

MAARDU AMETLIK DELEGATSIOON AVALIK BUSSILIIN ON PEATSELT KÄIVITUMAS
linlased juba teavad, et lähemal teks hakkavad uuel liinil kehtima nn
KÜLASTAS VALGEVENE PEALINNA Paljud
ajal toimuvad Maardu transpordisüstee- rohelised kaardid, mis lubavad maarduValgevene Vabariigi ja Minski linna Frunze rajooni juhtkonna
kutsel käis Maardu linna delegatsioon 2.-4. juulil Valgevenemaa
pealinnas ametlikul visiidil Minski fašistlikust agressorist vabastamise 70. aastapäeva puhul.
Meie esindajatele sai osaks äärmiselt südamlik vastuvõtt ja pakuti
võimalust osa võtta kõige värvikamatest ja meeldejäävamatest üritustest, sealhulgas näha paraadi, külastada sõjakuulsuse muuseumi
ja vaadata suurejoonelist peoetendust, mille korraldasid Frunze rajooni pargis kutselised ja isetegevuslikud loomekolletiivid. Sellega
kaasnes suur näitus, kus eksponeeriti Maardu sõprusrajooni koolide laste rahvusliku käsitöö ja tarbeesemeid.
Meie delegatsiooni auks korraldasid Minski linnapea ja Frunze rajooni juhid vastuvõtu, mille ajal pooled arutasid koostöö edasist
arendamist ja laiendamist humanitaarvaldkonnas, eelkõige kultuuri, hariduse ja spordi vallas. Jõuti kokkuleppele moodustada
töögrupp konkreetsete koostöösuundade läbitöötamiseks. Lepiti
kokku delegatsioonide vahetamises õppeasutuste, kultuuri- ja spordiorganisatsioonide tasandil.
Maardu esindajate arvates õnnestus visiidi käigus panna tugev alus
sõprussuhete arendamiseks valgevene kolleegidega, mis omakorda
lubab tundma õppida ja tulevikus meie linnas ära kasutada valgevene kolleegide rikkalikke kogemusi linna- ja ühiskondliku elu korraldamisel.

mis olulised muudatused. Enam kui aasta vältel ettevalmistatud avaliku bussiliini pilootprojekti stardihetk läheneb. Selle
nimel on tõsiselt pingutanud komisjon,
kuhu kuulub kolm Harjumaa ühistranspordikeskuse esindajat, Maardu linnavolikogu transpordikomisjoni juht ja Maardu linnavalitsuse arengu- ja kommunaalmajanduse osakonna juhataja asetäitja.

Esimene avalik bussiliin alustab Maardus tööd käesoleva aasta oktoobris.
Sellele sündmusele eelneb hankekonkurss liinioperaatori leidmiseks. 3. septembril kell 10 avab pädev komisjon
pakkumiste ümbrikud ja selgitab võitja.
Hankest osavõtu tingimused on üsna
karmid. Pakkuja peab vastama mitmetele nõudmistele – olema võlgadeta, olema
piisava omakapitaliga ja mis peamine –
pakkuma parimat hinda.
Leping avaliku liini teenindamiseks sõlmitakse operaatorfirmaga 2015. aasta lõpuni, misjärel korraldatakse uus hange.
Selgitamist väärib asjaolu, et avalik liin
annab linlastele uued võimalused. Esi-

lastel sõita Harjumaa piires, sh Tallinnas
ja kasutada pealinna liine. Avaliku liini
bussiga sõitmiseks tuleb õigeaegselt kaardile kanda vajalik summa, mis kataks
vajaliku arvu sõitude hinna, ja viibutada
kaarti bussis oleva validaatori ees. Kava
kohaselt sõidavad avaliku liini bussid
tööpäeviti 15 korda ja puhkepäeviti 8
korda. Bussid alustavad Kallaverest, liiguvad mööda Peterburi maanteed Kaubamajani ja tagasi, Muugalt läbi ei sõida.
Ametkondadevahelise transpordikomisjoni liikme Väino Moora sõnul on avalike liinide korraldamise aluseks võetud
tsonaalne printsiip. Harju maakond on
jagatud viide tsooni. Tallinnaga piirnev
Maardu linn asub 2. tsoonis (lähimas) ja
seepärast on linnal märgatavad hinnaeelised võrreldes pealinnast kaugemal asuvate omavalitsustega. Kui kuupilet läheb
maardulasele maksma 32 eurot, siis 5.
tsooni elanikul kulub samasuguse sõiduõiguse lunastamisele 44 eurot.
Esialgu on lahtised pensionäride ja õpilaste soodustused avalikul liinil 2014.
aasta lõpuni, sest rahandusaasta on poo-

le peal ja eelarveraha ammu jaotatud
teiste kuluartiklite vahel. Järgmise aasta kohta võib väita, et pensionäridele ja
õpilastele kehtestatakse soodustused.
Seega – alates oktoobrikuust jätkab
Maardus tööd praegune AS Temptransi kommertsliin ja ühtlasi alustab tööd
avalik bussiliin, mille rahastamine toimub osalt riigi, osalt omavalitsuse ja
osalt reisijate endi rahaga.
Sellise transpordikorralduse eelised on
ilmsed – Maardu elanikud saavad võimaluse valida, missuguse vedaja teenust
kasutada, samas kui transpordisüsteemis tekib konkurents, mis peab soodustama teeninduskvaliteedi paranemist ja
hoidma tagasi hinnatõusu.
Järgmistes numbrites jätkame teemadel,
mis puudutavad linna transpordikorraldust, ning avaldame ka uue bussiliini sõiduplaani.
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LÕPPES MAARDU ÕPILASTE TÖÖMALEVA
TEINE VAHETUS
Maardu linna heakorrastamisel. Bõstrovi sõnul
on ta kindel, et töömalevas veedetud aeg jääb
noortele kauaks meelde ja oma kätega tehtud
töö kasvatab noortes lugupidamist ja armastust
oma linna vastu. Linavolikogu esimees õnnitles
noori malevlasi nende esimese palga puhul ja
soovitas kasutada seda raha võimalikult targasNagu alati lõpetab iga vahetus oma töö pi- ti, vajadusel parandada perekonna majandusduliku rivistusega, kus lapsi õnnitlevad linna likku olukorda…
kõrgemad juhid ja malevakomandörid, antakse üle auhinnad ja mälestusmeened. Seekord Meenutame, et tänavu on Maardu õpilasmakõneles noorele „töödessandile“ linnavoliko- levasse registreerunud 300 vanemate klasside
gu esimees Georgi Bõstrov. Ta väljendas nei- õpilast, kellest umbes 80 hakkavad tööle kolle tänu ja tunnustust konkreetse panuse eest mandas vahetuses.
Maardu õpilaste – töömaleva teise vahetuse liikmete suvi on edukalt lõpule jõudnud.
Nad said hästi hakkama oma ülesannetega linna heakorrastamisel, omandasid reaalsed tööoskused, puhkasid ja veetsid kasulikult aega,
paljud aga leidsid endale uusi sõpru.

MAARDU SÕPRUSLINN CHANGCHUN
Hiinas asuva Changchuniga seovad Maardut
sõprussidemed juba kauem kui 10 aastat.
Sellest, kuidas kujunesid sõprussidemed teineteisest tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvate
linnade vahel ja oma Changchuni-reisi muljetest
räägib Georgi Bõstrov.
Tõepoolest, meie sõprussidemetel on üsna pikk
ajalugu. Esimene kontakt kahe linna juhtide vahel toimus tänu Maailma talviste linnade liidule,
kuhu kuuluvad mõlemad linnad – nii Changchun kui Maardu. Kõik algas, nagu ikka vähesest.
Nimetatud linnadevahelise organisatsiooni töö
käigus tekkis kahe linna juhtide vahel sümpaatia, sellele järgnes Changchuni kuberneri küllakutse – tutvuma selle omanäolise linna ajaloo,
kultuuri, traditsioonide ja linna elukorraldusega… Ütlen kohe, et mul õnnestus külastada
Changchuni kahel korral ja mõlemal korral jäi
mulle sellest linnast väga sümpaatne mulje. Ennekõike jäid meelde linlased: väga sõbralikud ja
heatahtlikud – nad näitasid meeleldi oma saavutusi ning jagasid kogemusi. Meeldiva üllatuse valmistas hariduse ja tervishoiu korraldus –
kvaliteetne haridus ja arstiabi on seal prioriteetsel kohal ja tõeliselt üldkättesaadavad. Üldse on
tervislik eluviis hiinlastele omane ja selle juuri
tasub otsida kaugest minevikust. Tänapäeval
toetatakse tervislikku eluviisi riiklikul ja kohalikul tasandil kõigi meetmetega.
Changchunis elab mitu miljonit inimest ja linn
ise on äärmiselt koloriitne – seal võib näha
äärmiselt erinevaid linnaehituslikke elemente
ja ansambleid, mis kokku annavad ettekujutuse sellest, kuidas linn tekkis, kasvas ja arenes.
Kaasaegse arhitektuuriga rajatised ja mälestusmärgid on aga imetlusväärselt ratsionaalsed ja

harmooniliselt maastikku sulanduvad – need ei
loo kontrasti ega varjuta ajaloolisi ansambleid
või fragmente.
Changchuni linnajuhid arvestavad ka kohaliku
kontinentaalse kliima iseärasusi, kus suvel tõuseb termomeetri näit 35 pluss- ja talvel langeb
35 miinuskraadini. Seetõttu on linnas hästi korraldatud energiasäästlike tehnoloogiate juurutamine ja on tagatud kõrge energiajulgeolek.
Mi puudutab meie linnade suhteid, siis kohe
ilmnes ühine huvi spordi vastu ja seepärast toimus esimene delegatsioonide vahetus sportlaste tasemel. Meie jooksjad näitasid Changchuni
rahvusvahelisel maratonil häid tulemusi ja pälvisid otsekohe sealsete spordijuhtide ja maratonipubliku lugupidamise ja tunnustuse.
Järgnesid teised kohtumised ja kontaktid, mida
pooled kavatsevad jätkata. Lugupidamise märgiks meie hiina sõprade ja partnerite vastu istutati Linna päeval 18. juulil õigeusu kiriku jalamil asuval sõpruslinnadele pühendatud alleel
noor puu. Nüüdsest meenutab tahvel kirjaga
„Changchun“ maardulastele seda, et neil on
kauges Hiinas sõpruslinn ja sõbrad.
Et lugeja saaks Changchuni linnast täielikuma
ettekujutuse, pakume veidi lisainfo internetiallikatest.
Changchun asub Hiina kirdeosas Yitongi jõe
kaldal. Chanchung on Jilini provintsi halduskeskus. Linna elanikkond on üle 2,3 miljoni ja
koos äärelinnadega ligi 8 miljonit inimest.
Changchun on suur transpordisõlm, linnas on
oma lennujaam. Linna peetakse üheks suurimaks masinaehituskeskuseks – siin on hästi
arenenud videotehnika ja elektroonikakomponentide, traktorite, autode, põllumajandus- ja
raudteemasinate tootmine. Sellele pandi alus
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NOORTEKESKUSES ELU KEEB
Maardu noortekeskuses toimuvad igal neljapäeval mitmesugused võistlused. Mõõtu
võetakse lauamängudes, nuputamises ja erinevatel spordialadel. 3. juulil peeti toenglamangus kätekõverduste sooritamise võistlused. Esikohta jagasid Daniil Golovatš ja
Vitali Malõšev, teiseks tuli Daniil Gladkov
ja kolmandaks Mark Ahven. Vanemate laste seas suutis kõige enam kätekõverdusi teha
Jan Ivanov, teine oli Aleandro Gerke ja kolmas Volodja Laal.
Hularõnga keerutamises osutus parimaks

Diana Bitšuk, talle järgnes Daniil Golovatš,
kes ei pidanud häbenemisväärseks näidata
oma oskusi tüdrukute võistlusel, ja kolmandaks jäi Anastassia Koval.
Igal neljapäeval pakuvad PEETRI PIZZA ja
restoran PROREST lastele auhinnaks maitsvaid pitsasid.
Maardu noortekeskuse direktor Jevgeni Golovatš tänab isiklikult linnavolikogu esimeest
Georgi Bõstrovi ja firmat Vopak E.O.S ning
kommunikatsioonijuhti Olga Van Kampenit abi eest Noortekeskuse arendamisel.

möödunud sajandi 50ndatel Nõukogude Liidu
toel. Lisaks on linnas arenenud toiduaine-, nahatöötlemis- ja tekstiilitööstus, portselani ja keraamika tootmine, paberi- ja farmaatsiatööstus,
puidu töötlemine, keemia- ja metallurgiatööstus ning traditsioonilised käsitööliigid, näiteks
vaibakudumine. Samuti on linn tuntud suure
teadus- ja uurimiskeskusena – seal on mitu ülikooli ja teaduste akadeemia osakond.
Linna sünnilugu algab XIX sajandil. XIX-XX
sajandi vahetuse paiku tööle hakanud Ida-Hiina
raudtee tõttu kujunes linn üsna kiiresti suureks
kaubandus- ja transpordikeskuseks. Poksijate
ülestõusu mahasurumise ajal 1900. aastal asusid
linnas Venemaa väeosad.
Pärast Venemaa kaotust Vene-Jaapani sõjas läks
linn Portsmouthi lepinguga Jaapani kontrolli
alla ja aegamööda muutus üheks Jaapani peamiseks tugipunktiks Mandžuuria lõunapoolsetel aladel.
Ka Changchunist lõuna poole jääv raudtee läks
Jaapani kontrolli alla ja sellest arenes välja Lõuna-Mandžuuria raudtee. Aastail 1932-1945 oli
tollal Hsinkingi (tõlkes: uus pealinn) nime kandev linn Manchukuo nimelise riigi pealinn.
Üks peamisi vaatamisväärsusi on keisri Puyi
jaapani stiilis lossikompleks, kus paiknesid
Manchukuo riigi olemasolu ajal kaheksa ministeeriumi ja parlament. Turistide tähelepanu
köidavad teisedki ajaloomälestised, näiteks Liao
dünastia valitsemisajal ehitartud 44 meetri kõrgune pagood.
Peamisteks kaasaegseteks vaatamisväärsusteks on Changchuni filmilinnak, kus filmitakse paljud hiina filmid ja sarjad, samuti vana
hiina kvartal, pargid ja templid. 15 kilomeetrit
Chanchungist kagus asub Kirde-Hiina suurim
looduskaitseala. Selle pindala on üle 150 ruut
kilomeetri, akvatoorium üle 430 hektari.
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spordiuudised

Sangpommi tõstmine jõudis spordialana
Maardusse
27.-29. juunil toimusid Maardus Euroopa lahtised
meistrivõistlused sangpommi tõstmises. Osa oli võtma tulnud noormehi, neide ja veterane üheksast riigist, kokku üle saja inimese. Võistlused valmistas ette
Rahvusvaheline sangpommiliit, Eesti sangpommiliit ja
Maardu linnavalitsus. Noormeeste võistkonnad panid
välja Eesti, Saksamaa, Läti, Leedi, Ukraina, Kasahstan
ja Venemaa. Veteranide arvestuses olid esindatud Eesti,
Leedu, Venemaa, Läti, Soome, Kasahstan, Prantsusmaa
ja Ukraina. Kahel esimesel päeval võistlesid noormehed
ja neiud. Noormeeste aladeks oli kahevõistlus ja pikk
tsükkel, neidude alaks oli vaid rebimine. Arvestust peeti ka võistkondlikult. Kolmas päev oli veteranide päralt,
mehed tõukamises ja naised pikas tsüklis. Eesti vetera- raldada Maardus ka spordifestivale, mis annaks linnale
ka spordivaldkonna tõmbekeskuse omadusi.
nide võistkond sai esimese koha.
Meistrivõistlustel valitses sõbralik meeleolu ja sportlik
võistlusvaim. Sealsamas sündis korraldajatel mõte kor- Aleksandr Gussev

Street Workout esmakordselt Maardus
28. juunil 2014 toimus Maardu Maxima XX parkimisplatsil tänavõimlejate etteaste. Street workout
on väga noor spordiala. Sportliku etenduse numbrite
autoriteks ja esitajateks olid tavalised poisid, kes oma
võimlemiskogemused saanud mitte spordisaalides
treenerite juhendamisel, vaid iseseisvalt ja sõprade
toel, harjutades omaenda elumajade hoovides primitiivsetel võimlemisriistadel.
Ürituse korraldas MTÜ Julged Noored Maardu linnavalitsuse toetusel Maardu lahtiste tänavavõimlemise võistluste raames. Vaatajad jälgisid vaimustuse ja
võltsimatu huviga võistlustest osavõtjate akrobaatilisi
etteasteid mobiilsetel rööbaspuudel ja poomil, kohati
aga lausa lagedal maal. Tervitussõnad ütles kokkutulnutele abilinnapea Valev Kald, kes soovis osavõtjaile
sportlikku edu ja väljendas lootust, et see algatus ei
vaju unustuse hõlma, leiab järgimist ja võibolla jõuab

edaspidi Euroopa tasemele. Atleete tuli Eesti eri paigust: Tallinnast, Haapsalust, Paldiskist, Hiiumaalt,
Maardust. Võistlused algasid keskpäeval ja kestsid
õhtuni.
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MAARDU VIKTORIIN 2014
VII VOOR
1. küsimus: Mis nime kandis Eesti ala Vene
keisririigi koosseisus XVIII sajandil?
2. küsimus: Kes oli esimene kristlikuks pühakuks kuulutatud eestlane?
3. küsimus: Kus puhkes Jüriöö lahing?
VASTUSTE VORMISTAMISE NÄIDE:
Viktoriin, esimene voor. Nr 1 – läige, nr 2 – bariton,
nr 3 – asteroid

Vastuseid ootame kuni 28. augustini 2014.
Eelmise vooru õiged vastused: 1 – Ujumises 1940.
aastal, 2 – Ivan Kondakov 1901. aastal, 3 – 1945.
aastal

E-mail: maardu.infokeskus@gmail.com
Võtke osa meie viktoriinist!

Head nuputamist!

Toome ära mõned tulemused:
Freestyle: 1. koht – Margus
Pilk, 2. koht – Nikita Dvorkin,
3. koht – Stefan Volmre. Jõuharjutused: 1. koht – Daniel
Tõnisson, 2. koht – Saba Kitaišvili, 3. koht – Igor Fatkov.
Kahevõistlus: 1. koht – Margus Pilk, 2. koht – Saba Kitaišvili, 3. koht – Sergei Gorjatšev (Maardu).
Aleksandr Gussev

politseikroonika
Maardu 26. nädal (23. 06. -29.06. 2014)
Registreeritud kuriteoteated: 2 varastatu müüki/
hoidmist, 1 kehaline väärkohtlemine, 1 kelmus,
1 joobes juhtimine
1) Maardus meesterahvas omandas ja hoidis
kuriteo toimepanemise tulemusel saadud vara;
2) Sama teo pani toime teine meesterahvas;
3) Muugal maksis avaldaja okidoki veebilehel müügikuulutuse
avaldajale raha, aga kaupa ei saanud;
4) Kroodi tn 6 juhtis meesterahvas mootorsõidukit MercedesBenz olles joobeseisundis;
5) Fosforiidi tn tekitas meesterahvale füüsilist valu ja kehalisi vigastusi tema töökaaslane.

Maardu 28. nädal (07.06.-13.07.2014)
Registreeritud 4 kuriteoteadet: Eesti Vabariigi ametliku sümboli teotamine – 1 juhtum, kehaline väärkohtlemine - 2 juhtumit, 1 vargus.
1) Saabus teade selle kohta, et 24.06.2014 Avar tänaval elamule heisatud riigilipp on ära põletatud. Ligikaudne kahju on 35 eurot.
2) Pirnipuu puiesteel toimus konflikt tööde tellija ja töömeeste vahel. Töö tellija lahendas konflikti vägivaldselt, kasutades relva
ja tulistades töömeeste sõidukit Mazda ja seejärel ründas metallkangiga kahte töömeest, põhjustades neile tervisekahjustusi.
Vägivallatseja on kinni peetud.
3) Kuuskheina teel aiaga piiratud territooriumil asuvast kuurist on
varastatud 2 jalgratast: Merida Mattis 5 16 L ja Merida Mattis
SUB 40 18 L. Kahju kokku 350 eurot.

4) Kassitatra teel toimus hommikusel ajal naabrite vahel konflikt
muruniitmisega kaasneva müra tõttu. Naabrimees tuli muru
niitnud avaldajale kallale ja põhjustas tervisekahjustusi.

Maardu 29. nädal (14.07.-21.07.2014)
Registreeritud 7 kuriteoteadet: 1 röövimine, kehaline väärkohtlemine
– 1 juhtum; 3 vargust, 1 varguse katse, 1 avaliku korra raske rikkumine
1) Joobes meesterahvas jalutas Ringi tänaval oma kodu poole ja
talle tulid kallale 2 vastu tulnud meest, kes jõuga võtsid temalt
ära mobiiltelefoni LG E610 (IMEI kood teadmata), põhjustades füüsilist valu, ja läksid ära. Mobiiltelefoni turuväärtus on
50 eurot. Kannatanu on kindel, et talle on tekitatud kahju vähemalt 100 eurot;
2) Haigla tänava korteris lõi naisterahvas teist naist käega vastu
nägu vasaku põse ja kõrva piirkonda, põhjustades talle füüsilist
valu;
3) Kellamäe tänava korteris avastas kannatanu, et temalt varastati mobiiltelefon SAMSUNG Galxy Express II (G3815) IMEI:
358267053796986 sinist värvi koos ümbrisega Samsung Galaxy Express II Flip, millega on tekitatud kahju 218,90 eurot.
Viimati kasutas oma telefoni Lahe baaris;
4) Tuvastamata meesterahvas läbis kaupluses Maxima (Keemikute 2) kassajoone, joostes 14. ja 15. kassa vahelt läbi ja jättes tahtlikult kauba (1-liitrine viski “Jack Daniels” maksumusega 23,99
eurot - 3 tk) eest tasumata summas 83,97, sooritades sellega
kauba varguse. Maxima Eesti OÜ-le on tekitatud kahju 83,97
eurot;

5) Veeru tänaval avastas meesterahvas, et tema kasutuses olevalt sõiduautolt Škoda Superb on varastatud
Tallinki taksoplafoon, millega on tekitatud kahju
170 eurot;
6) Porrulaugu tänaval toimus kahe joobes seltskonna vahel konflikt ja kaklus, mille käigus said kaks
kannatanut tervisekahjustusi ja toimetati Mustamäe
PERH-i. Kahtlustatavad on kinni peetud. Juhtunut
nägid pealt kaks naist, kes olid toimunust häiritud;
7) Ringi tänaval avastas avaldaja, et tema sõiduautot
Mazda üritati ärandada: ukse lukk on rikutud, rooli
all olev paneel on lahti murtud ja juhtmed välja tiritud. Pagasiruumist on varastatud tagavararatas MS
Master mõõtmetega 185x65 R14, mille maksumus
on 20€.
Koostas:
Marili Tammiste, komissar
Maardu konstaablijaoskond
piirkonnavanem, Ida-Harju politseijaoskond
Jevgenia Jakobson
piirkonnapolitseinik
Maardu konstaablijaoskond
Ida-Harju politseiosakond
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KUHU MINNA
NOORTEKESKUS

14. augustil toimub
Vabaajakeskuses
kontsert – esineb
tantsuansambel
Jagory.
Kavas
temperamentsed
mustlastantsud

MAARDU LINNARAAMATUKOGU
Orumetsa 8
74111 Maardu
T-R 11:00-18:00
L
10:00-17:00
P ja E suletud

Aadress: Maardu 74116 Noorte 6
Tel 606 0888
Avatud:
T, K, N, R 15.00 - 20.00
L 14.00 - 19.00
P 12.00 -.15.00 — ringid töö
15.00 - 19.00 - Noorteparlament
E - suletud

NB! Iga kuu viimasel päeval on raamatukogu suletud sanitaarpuhastuseks

Juhataja: Jevgeni Golovatš, tel 606 0888,
5347 0093,
e-mail jevgeni.golovats@gmail.com
Koordinaatorid: 5198 2136

Maardu linnaraamatukogu tegutseb alates 1993. aastast. Selle peamine ülesanne on linnaelanike
teenindamine, kirjanduse komplekteerimine, säilitamine ja laenutamine, informeerimine ja
kirjandust tutvustavate ürituste korraldamine. Raamatukogu üldpind on 840 m2, kasulik pind
690 m2. Raamatukogus on eesti ja väliskirjanduse osakonnad, kaks lugemissaali, lastekirjanduse
osakond, internetipunkt ja muuseum (linna ajaloo osakond). Raamatukogus on 72 000 eksemplari
trükiseid, neist üle 5000 on soetatud viimasel kahel aastal. Suurem osa raamatuist on ilukirjandus,
kuid on ka populaar-teaduslikku, õppe- ja tehnikaalast kirjandust. Lugemissaalis on teatmikke,
entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, kunstialbumeid, suur kogu perioodikat – ajalehti ja ajakirju igale
maitsele, nii eesti kui vene keeles.
Lisaks on võimalus kasutada traadita internetti (WiFi)

Raamatukogus töötab internetipunkt.

Vabaajakeskuses algavad oktoobris põnevad köitekunsti
töötoad, mille käigus valmistame liimivaba pehmekaanelise
kauni päevaraamatu. Eelnev kunstikogemus pole vajalik ja
osavõtt on kõigile tõsiselt huvitatuile jõukohane. Võimalik
ka personaalne õpe. Töötuba viib läbi köitekunstnik ja
köitekonservaator Tulvi Turo. Huvilistel palun kirjutada meilile
tulvi.turo@gmail.com või helistada 5620 1751.
Töötubade aeg ja koht on veel täpsustamisel.
Maardu palverännukeskus
korraldab soovijatele välja
sõite Pühtitsa kloostrisse

Sõidud toimuvad:
14.08. Mee pühitsemine;
19.08. Õunte pühitsemine;
28.08. UINUMINE (12.00 – ristiretk,
13.00 – lõuna kloostris.
Pileti hind on 15 eurot
Programm:
10.00 – kloostri külastamine,
jumalateenistus, suplus pühas allikas,
allikavee võtmine
16.00 – kogunemine kiriku juures,
pildistamine

Väljasõit:
Balti jaamast kell 6.15,
	Vene kultuurikeskuse eest kell 6.20,
	Lasnamäelt Laagna teelt kell 6.35,
Maardu turu juurest kell 7.00.
KAASA VÕTTA TAARA ALLIKAVEE JAOKS

02.08		
		
02.08		
		
09.08		
		
10.08		
		
16.08		
		
19.-21.08
		
20.08		
		
22.08		
		
23.08		
		
24.08		
		
24.08		
		
25.08		
		
30.08		
		
31.08		
		

Internetipunkt on avatud:
T-R		
11:00-18:00
L		
10:00-17:00
Lõunavaheaeg
14.00-15.00
P ja E on puhkepäevad
Registreerimine tel 606 0882
Lisateenused:
• koopiate valmistamine
• printimine
• CD/DVD kirjutamine/kopeerimine
• kasutajatugi internetipunktis
• abi õigusaktide ja info otsimisel
• abi tulude deklareerimisel
• abi e-hääletusel

Spordiüritused – august 2014

Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga)
Maardu United – Maardu FC Starbunker II		
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (I liiga)
Maardu FC Starbunker- Tallinna FC Infonet II
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (I liiga)
Maardu FC Starbunker- JK Sillamäe Kalev II		
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga)
Maardu FC Starbunker II – Raasiku Valla FC
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga)
Maardu United –Tallinna KSK FC Strommi		
Rahvusvaheline jalgpalliturniir
Maardu Cup (2002. a sünd. poisid)			
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (I liiga)
Maardu FC Starbunker- Tallinna JK Legion		
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (99)
FC Maardu – Tallinna FC Infonet			
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (06)
FC Maardu – JK Loo I				
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (04)
FC Maardu – Keila JK				
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga)
Maardu FC Starbunker II – Narva JK Trans II
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (02)
FC Maardu – Tabasalu Valge			
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (IV liiga)
Maardu United –Tallinna Kalev Juunior		
Eesti meistrivõistlused jalgpallis (I liiga)
Maardu FC Starbunker- Kohtla-Järve JK Järve

14.00-15.30

linna staadion (kunstkate)

19.00-20.30

linna staadion (murukate)

19.00-20.30

linna staadion (murukate)

15.00-16.30

linna staadion (kunstkate)

14.00-15.30

linna staadion (kunstkate)

11.00-16.00

linna staadion (kunstkate+murukate)

16.00-17.30

linna staadion (murukate)

17.00-18.30

linna staadion (murukate)

10.30-11.20

linna staadion (murukate)

11.00-12.00

linna staadion (murukate)

15.00-16.30

linna staadion (kunstkate)

17.00-18.30

linna staadion (murukate)

14.00-15.30

linna staadion (kunstkate)

13.00-14.30

linna staadion (murukate)
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linna info

Linna tähtsamad telefoninumbrid
Maardu Linnavalitsus

6060702

Linna abitelefon - dispetserteenistus, lasteabi telefon

1345

Päästeala infotelefon

1524

Muuga Päästekomando

631 9677

Ohvriabikeskus

600 6204

AS Maardu Elamu

605 9200

AS Maket Kinnisvara dispetser

638 4690

AS Tallinna Vesi avariitelefon 24 h

626 2400

AS Tallinna Vesi klienditeenindus tööpäeviti 8:00-18:00

626 2200

AS Tallinna Vesi /veearvesti näidud/

626 2200

AS Maardu Vesi

600 3322

Sotsiaalmaja

600 1063

Tänavavalgustuse katkestused

6060800

Tänava puhastus, Maardu Linnavarahoolduse OÜ

606 0800

Ida-Harju Politseiosakond

612 4611

Maardu Post

600 4036

Kallavere polikliiniku registratuur /täiskasvanud/

606 0861

Kallavere polikliiniku registratuur /lapsed/

606 0866

Kallavere Apteek

638 4452

Koduapteek

621 6681

Maardu Haigla Apteek

600 2504

Maardu Säästuapteek

601 7112

Kiirabi

112

Maardu Gümnaasium

606 0846

Maardu Põhikool

606 0843

Kallavere Keskkool

606 0851

Maardu Kunstide Kool

606 0854

Lasteaed Rukkilill

606 0841

Lasteaed Rõõm

606 0836

Lasteaed Sipsik

606 0838

Lasteaed Sipsik, Kellamäe 1

606 0874

Maardu Linna Raamatukogu

606 0855

Maardu Rahvamaja

606 0856

Maardu Spordihoone

607 0173

Maardu Leinamaja

606 0833

Linnaarhiiv

606 0709

Maardu Saun

600 1237

Autobussiliinide ja liinitaksode dispetser

600 6022

Maardu Loomakliinik

559 85097

Piletilevi

636 7773

VASTUVÕTUAJAD
Maardu Linnavalitsuse tööaeg :
Tööpäeviti: 08.15 - 17.00
lõunaaeg: 13.00 - 13.45
Linnapea: Nikolai Vojeikin
K 15.30 - 17.00
Eelregistreerimine telefonil: 6060702
linnavalitsus@maardu.ee
Abilinnapea: Rein Meel
T 15.15 - 17.00
(valdkond: linnaplaneerimine ja arengukavad, linnaareng, kommunaalmajandus, heakord,
transport ja liikluskorraldus, ettevõtlus ja rahandus)
Abilinnapea: Valev Kald
(valdkond: haridus, kultuur, sport, noorsootöö, sotsiaalvaldkond)
Linnasekretär: Tiiu - Ann Kaldma
N 15.00 - 17.00
(valdkond: Maardu linna õigusaktid, linnavalitsuse asjaajamine, tõestamistoimingud)
Linnavolikogu esimees: Georgi Bõstrov
(linnavolikogu töö korraldamine)
Telefon: 6060716; linnavolikogu@maardu.ee
Linnavolikogu sekretär - asjaajaja: Valentina Zaitseva
Telefon: 6060717; linnavolikogu@maardu.ee
Sotsiaalabiosakond (sotsiaalteenused, konsultatsioonid, taotlused toetuste saamiseks):
Juhataja: Tatjana Kisseljova
E 10.00 - 12.00; 15.00 - 17.00
T 14.00 - 16.30; N 09.00 - 12.00
Sotsiaaltöö spetsialistid
E 10.00 - 12.00; 15.00 - 16.30
T 14.00 - 16.30
K 09.00 - 12.00; 14.00 - 16.30
N 10.00 - 13.00
R 09.00 - 12.00
Linnaarengu – ja majandusosakond(LAMO):
(linnaplaneerimine, linnamajandus, kommunaalmajandus, heakord, transport ja
liikluskorraldus, ettevõtlus, keskkonnakaitse, korrakaitse, teedeehitus, veemajandus,
remondi- ja ehitustegevuse koordineerimine, elektrivarustuse s.h. tänavavalgustuse
korraldamine, ühistranspordi korraldamine jms insener – tehnilised küsimused,
ettevõtlusküsimused, kaubandusload, projektitingimused, ehitusload, kasutusload,
detailplaneeringud, erastamine, munitsipaliseerimine, projektide arhiiv: jms)
E 15.30 - 17.00
N 09.00 - 13.00
Korrakaitsespetsialist: Valur Ilves (avaliku korra ja heakorra tagamine, Maardu
linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise järelevalve,väärtegude kohtuväline
menetlemine).
E 8.15-16.30
T 8.15-16.30
K 8.15-13.00
Linnakantselei:
Konsultant juriidilistes küsimustes: Julia Saveljeva (tasuta konsultatsioon)
E 15.30 - 17.00
Telefon: 6060707; julia.saveljeva@maardu.ee
Elanike register:
E 09.00 - 12.00; 15.00 – 18.00
T 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
K 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
N 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
R 09.00 - 12.00
Perekonnaseisukanded - sündide ja surmade registreerimine: Lia Dinovskaja
E 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
T 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
K 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
N 09.00 - 12.00; 15.00 – 17.00
R 09.00 - 12.00
Telefon: 6060705; dokumendihaldur@maardu.ee
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JUUBILARID juunis 2014.a
Õnnitleme! Поздравляем!
60-aastased
DEKHTYAREVA
MURAVJOVA
LIHHATŠOVA
PETROV
IVASHCHUK
TITOVA
STRELETS
JAMPOLSKAJA
LEBEDEVA
POLUYANOVICH
JANTŠUK
LUPANOVA
REIER
BAGRINTSEV
GALKINA
GOLUBEVA
KOŠELEV
GUSHCHENYA
KOZLOVA
OSTAPCHUK

YULIA
VEERA
SIRJA
VJATŠESLAV
PYOTR
TATJANA
RAISSA
NADEŽDA
LIUBOV
ALEVTINA
VIKTOR
NADEŽDA
MATTI
VALERY
GALINA
SVETLANA
SERGEI
LIUBOV
VALENTINA
VASYL

65-aastased
FJODOROVA
MANŽURETS
SELEZEN
KRASNOLOBOVA
CHENTEMIROVA
PANFILOVA
BOROVIK
GUOBYS
FILJEVA
NIKIFOROVA
ŽUROV
PISKAREVA
NIKOLAJEV
STEKLOV
GRIGORIEV
FILIEV
STRELKOVA
AZAROV

JEKATERINA
ALEKSANDR
ANTONINA
NATALJA
LIUDMILA
FIRDAUS
ANATOLI
LEONARDAS
OLGA
ANTONINA
NIKOLAI
NATALIA
JEVGENI
SERGEI
PYOTR
VICTOR
ALLA
ANATOLI

JUUBILARID juulis 2014.a
Õnnitleme! Поздравляем!
60-aastased
TORHOV
SYROVAROV
VAHAR
LOBAN
MARKOVA
SEMAŠKO
BOGDANOV
JASSINOVER
GUŽOVA
LAZARENKOVA
DJOMIN
ASSIPOVITŠ
MARIPUU
PARSHUTINA
PEDAN
TRUSSEVITŠ
YATSYNO
ORLOVA
VASSILJEVA
MARKOV
BILLER
KOZIK

ALEKSANDR
VLADIMIR
ARVO
NIKOLAI
LARISSA
ALEKSANDR
SERGEI
NIINA
LJUBOV
JELENA
GEORGI
LJUDMILA
TIIU
NATALIA
VALENTYN
SERGEI
NINA
TATJANA
SVETLANA
OLEG
ALEKSANDR
LJUBOV

65-aastased
KRASOV
PÄRTEL
OTMAHHOVA
PISHCHULOV
UUSTALU
ŠVETSOVA
YAKOVLEVA
RANG
LEBEDEVA
ROSTOVTSEV
MATITOVA
ANDREJEVA
KORNYAKOVA
FEDOTOVA
SILAK
SEPTER
NOVATSKAJA
POLYANSKAYA
SULTS
STARŠOVA
IVANOV
BURLJUK
ROŽDESTVENSKAJA

ANATOLY
SAIMA
ZOJA
MIKHAIL
SVETLANA
SVETLANA
VALENTINA
JÜRI
NIINA
VALENTIN
POLINA
NATALJA
MARIA
NIINA
ALEFTINA
VÄINO
VALENTINA
TATIANA
PAAVO
LJUDMILLA
ALEKSEI
ALEKSANDR
GALINA
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70-aastased
KOMALDINOV
KUZMIN
STARKOPF
VOLGINA
JOOST
PIISKOPPEL
HELENDI
ŠPITŠAK
BULGARI
ARISTOVA
PROKOPOVA
SMIRNOVA

75-aastased
GUSEVA
KOLESNIK
AEDMA
VAIDOVA
GLUŠONOK
ILINA
OSIPOV
CHURUTA
GORBATENKO
CHEREPANOVA
KHISMATOVA
FILINKOVA

VLADIMIR
VLADIMIR
TÕNU
NINA
MALL
ELVIIRA
AABEL
IVAN
ANATOLI
LARISSA
STEFANIA-IRENA
PAVLINA

RIMMA
ANATOLI
HEIMAR
SOFJA
PAVEL
GALINA
ANATOLY
VALENTYN
GALINA
ELEONORA
MARIYAM
LJUDMILA

70-aastased
MORAR
MUSTSAAR
GOLENKOVA
HINNO
TOMINGAS
PUGI

IVAN
REIN
ALDONA
ILLAR
SAIMA
EDGAR

75-aastased
ZAHHAROVA
LILLEBERG
EMELIYANOVA
VÄLING
CHERKASOVA
SKLADNOVA
TROITSKAYA
CHEREDNIK
ZHMYKHOV
TOMINGAS

MARIA
OTT
ALEVTINA
VELLO
VALENTINA
IRINA
ALLA
YULIA
ANATOLY
VELLO

80-aastased
KARJATSE
LAVSKAJA
VESJOLOVA
STEFANOVITŠ
TOPPA
OSIPOVA
KUPTŠENKOVA

HENNO
MARIA
LIIDIA
ANNA
TUNILDE
TAMARA
MARIA

ALEKSEEVA
BELJAJEVA
PERKOVA

ALLA
VALENTINA
ROZA

80-aastased
ZAHARTŠENKO
MOROZOVA
KRAPIVKO
KULLISAAR
FEDJANINA

MIHHAIL
RAISA
HILJA
HELJU
FAINA

81-aastased ja vanemad
KOZLOVA
ELENA
VALOVA
GALINA
ASTAPOVA
MARIJA
KULKINA
LIUBOV
POPOVA
OLGA
LUBNEUSKAYA STANISLAVA
ZAYTSEV
VLADIMIR
KONSTANTINOV GENNADY
KONSTANTINOVA NINA
SEMJONOVA
MALVINA
REIMAN
LEHTE
BUDEJEVA
TAMARA
RUDNEVA
ANTONINA
SAPRON
LARISSA

81-aastased ja vanemad
GRETSKAIA
LIOUBOV
VOLKOV
SERGEY
ROHTLA
HELMI
PUGINA
OLGA
SAVTŠUK
ALEIDA
KARATAEVA
VALENTINA
KREMIS
GALINA
TIMOŠENKO
VALENTINA
LVOVA
NADEŽDA
KOSTROVA
LIDIA
KOŠEVAJA
ALEKSANDRA
GERTSENJUK
MAIA
HALJASTE
MARFA
SIDOROVA
NINA
BALTOVSKAYA
ELIZAVETA
RAŠTŠIKOVA
MARIA
KOBETS
TAMARA
SEMJONOVA
LUULE
YAKOVENKO
VALENTINA
RANNALA HEINO-ALEKSANDER
IITAL
LEA
TITOVA
ANTONINA
TOIS
ILMAR
SELIVANOVA
LIUDMILA
BANNIKOVA
KLAVDIA
SABININA
MARIA
ÕUNAPUU
SILVA
KOZHEVNIKOVA
LIDIA
KJURŠINA
ANNA
KUZMENKO
ANNA
BALAHHNITŠEVA ANNA

YANCHUK
JUZGINA
KOZJAKOVA
TIPNER
DANILOVA
FOMITSEVA
RÜTTER
TIKHOMIROVA
PETROVA
GORBACH
SEMAKOV
KRISTIAN
GUBINA
JANKOVSKAJA
KÄRP
VELTERMANN
KLEEMEIER
SAPLINOV
MOROZOVA
VILBAS
NAZARENKO
JAANISOO
GANNOTŠENKO
MAZURENKO
FILIPPJONOK

SOPHIA
GALINA
ANNA
ÕIE
BRONISLAVA
JELENA
HELLE
RAISA
NIONILA
LINA
IVAN
ILSE
LIUDMILA
MARIA
ELSA
UNO
GUSTAV
VICTOR
OLEKSANDRA
LEIDA
VALENTINA
ELLA
ZINAIDA
NINA
VALENTINA

SJATKOVSKAJA
VINKMAN
ZUBALEVITŠ
KULLISAAR
VASYUCHENKO
KRUGER
ROMANOVA
LETNER
ŠMELJOVA
ŠPAKOVA
KOPÕTKIN
IVANOV

ZOJA
LIANE
OLGA
VALDEK
PELAGEYA
EDGAR
GALINA
HELGI
RAISSA
NADEŽDA
ALEKSANDR
AREST

Elanikeregistri pidaja  T
atjana Gordejeva
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kuulutused ja reklaam

TEMPTRANSI UUDISED

01.09.14 - 20.06.15 hakkab sõitma lisabuss
№286 järgmistel reisidel:
06:45 ja 07:15 Maardu-Tallinn (ainult tööpäevadel)
16:30 ja 17:00 Tallinn-Maardu (ainult tööpäevadel)

АS Maardu Elekter (Lao 33) võtab tööle
kuni 35kV elektriseadmete remondi ja
hoolduse elektrimontööri.
	Infotelefonid:
513 8293, 600 6154
				
5392 1763, 600 6006

Traditsiooniline sügislaat toimub
13.-14. septembril 2014.
Müüjate registreerimise algusest teatatakse
eraldi veebilehel www.maardu.ee.

Maardu Linnavalitsus annab üürile Kellamäe
bussipeatuses asuva kioski alates 01.06.2014.
Lisainfo telefonil 6060712

Maardu Gümnaasium võtab vastu 2014/2015 õppeaastal
1.klassi astujate dokumente

Maardu Maxima XX kauplus
pakub tööd:

(lapsed, kes on 1.oktoobriks 2014 saanud 7-aastaseks):
• traditsiooniline klass (õppekeel – vene keel)
• keelekümblusklass (õppekeel – eesti keel)
Dokumente võetakse vastu alates 03.03.2014.aastast kooli sekretäri juures
tööpäevadel kl 10.00-14.00
(muu aeg kokkuleppel telefonil 6060846)

-SAALITÖÖTAJATELE
-MÜÜJA-KASSAPIDAJATELE
-TRANSPORDITÖÖTAJATELE
-LETTITEENINDAJATELE
-KOKKADELE

VAJALIKUD DOKUMENDID:
1. Lapsevanema kirjalik avaldus
(võib ka elektroonselt:( www.mgm.ee/1.klassi vastuvõtmise avaldus), saata email sekretar@mgm.ee )
2. Koopia lapse sünnitunnistusest või muust isikut tõendavast dokumendist
3. Lapse tervisekaart
4. 2 fotot (3x4cm)
1.klassi eelnimekirjad on kättesaadavad
10.juunist kooli infostendil ja Maardu Gümnaasiumi kodulehel www.mgm.ee

Ettevõte garanteerib:
-

stabiilse palga
sotsiaalsed garantiid
tasuta lõunasöögid
erinevad motivatsioonipaketid
tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel: 6670551
Saatke CV: personal@maxima.ee tel: 6230147

ERINÕUDED:
• keelekümblusklassi soovijatele
• kodustele lastele
(kes ei ole käinud lasteaias või kooliks ettevalmistusklassis):
NÕUSOLEKUD:
*Kooli logopeed
(kontrollib hääldust, sõnavara, lause ehitust)
*Kooli psühholoog
(kontrollib mälu, tähelepanu võimet, arutlusoaskust)
*Algklasside õpetaja
(kontrollib matemaatilist mõtlemist, kõnearengut ja üldist
koolivalmidust.
Lapsed, kes ei ole saanud 01.10.2014.aastaks 7-aastaseks, vajavad kooli
vastuvõtuks Harjumaa Nõustamiskomisjoni otsust (luba)
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kuulutused ja reklaam

Finesta Baltic OÜ tegeleb personalialaste konsultatsioonide pakkumisega,
personaliotsingu ja tööjõurendiga.




BLRT Grupp AS on kaasaegne struktuuri ja mitme erineva
tegevusvaldkonnaga kiirelt arenev kontsern, mis aktiivselt
tegutseb Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra ja Venemaa turgudel.
BLRT Grupi ettevõtted valmistavad erinevaid
metallkonstruktsioone alates suuremõõtmelistest
teraslahendustest kuni masinadetailide ja -mehhanismideni.

    
         
          
             
            

Otsime oma meeskonda


 
   

 
     
  

    
  
  
 
  


 
  
   
  

     
     
        

       

Kinnistute liitmine ühisveevärgisüsteemiga,
ehitusprojektide- ja teostusjooniste
vormistamine,
– geodeetilised mahamärked.
– San.tehnilised sisetööd, veemõõdusõlmede
montaazh.
– Liiva-, haljastusmulla- ja killustiku müük/
transport.
Tel: 5850 4300
	
  

Kasvuhoonete	
  Müük	
  

www.KASVUMAJA.ee
+(372)5915	
  1801	
  	
  	
  +(372)5350	
  5484	
  

Linna ajalehe kontaktandmed Maardu Panoraam
Toimetuse aadress: Keemikute tn. 26-2, 74116, Maardu
Telefon: 600 5510

KELLE TÖÖÜLESANDEKS ON:

 kontorite, töö-, sanitaarruumide koristamine.








KORISTAJAT

OMALT POOLT PAKUME:






stabiilset tööd rahvusvahelises ettevõttes;
häid töötingimusi;
sõidukulude kompensatsiooni;
sotsiaalseid garantiisid.

OLED SOBILIK KANDIDAAT, KUI:





Sul on vähemalt 1-aastane töökogemus;
oled heas füüsilises vormis;
oled täpne ja korrektne;
oled puhtust armastav.

 Aadress: Vana-Narva mnt. 24a, Tallinn;
 osaline tööaeg: E-R, al.14.00 (4-6 tundi/päevas).

Kui tunned huvi tööpakkumise vastu, saada oma CV koos palgasooviga hiljemalt
17.augustiks 2014.a. meiliaadressile hooldus@blrt.ee
Küsimusi saad esitada helistades telefonil +372 53070839.

Pakume tööd
transporditöölistele
ja kaubalugejatele
Maardus.
Info telefonil 6388990,
6388931
Müüa suvila Uuskülas,
krunt 1005 m2
Rein
rlember@hot.ee,
telefon 5646 9721
Müüa puitbrikett kandiline
(10kg) 145€/960kg, pellet
premium 185€/960kg,
turbabrikett 110€/950kg,
kütteklotsid 1,6€/kott, lepp
2,5€/kott, kask 2,8€/kott,
tel. 5380 3858

Otsime toidu kauplustesse “SINU POOD“,
mis asuvad Lagedil ja Arukülas
Müüjat ja abilist
Omalt poolt pakume:
 Kindlat töökohta ja väljaõpet tasuta
 Palk kokkuleppel
 On võimalus tasuda transpordi kulud
 Toetavat kollektiivi
 Personaalile mõeldud soodustusi
 Tööd graafiku alusel
Töökirjeldus:
 Klientide teenindamine kassas
 Väljapanek saalis
 Lao ja müügisaali korrashoid
Helistage julgelt .t 55532101 või saatke oma
CV aadressile baziks.est@mail.ru

E-post: maardu.infokeskus@gmail.com
Reklaam ja kuulutused: maardureklaam@gmail.com
Telefon: 5383 9891

Peatoimetaja: Sergei Petinov
www.maardu.ee

